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Teatteri Avoimet Ovet muuttaa Erottajalle 
 
 
Teatteri Avoimet Ovet on 23.8.2012 allekirjoittanut Sponda Oyj:n kanssa vuokrasopimuksen Erot-
tajankatu 5:n sisäpihalla sijaitsevasta tilasta. Paikalla on aiemmin ollut mm. Sodexon kokous- ja 
juhlatila Diana-auditorio sekä Svenska Teaternin MINI-scenen teatterin remontin aikana nimellä 
Den Lilla Skillnaden. 
 
Avoimet Ovet remontoi ja varustaa yhdessä Spondan kanssa auditorion teatterikäyttöön kuluvan 
syksyn aikana. Teatteri saa muuton myötä käyttöönsä hieman nykyistä enemmän katsojapaikkoja 
sekä suuremmat lämpiötilat. Salissa on nouseva katsomo ja sinne on esteetön kulku.”Näyttämöllä 
on korkeutta!” riemuitsee taiteellinen johtaja Heini Tola. Remontin valmistuttua uudessa tilassa 
alkavat Avoimien Ovien 15-vuotisjuhlanäytelmän harjoitukset. Ensimmäiset esitykset Erottajalla 
nähdään helmikuussa 2013. Syyskausi 2012 toteutetaan vielä normaalisti Museokadulla. 
 
Teatteri Avoimet Ovet joutui yllättäen, lyhyellä varoitusajalla etsimään itselleen uudet toimitilat kun 
nykyisen teatteritilan vuokranantaja, Kansanvalistusseuran säätiö, irtisanoi teatterin vuokrasopi-
muksen 16.5.2012 ottaakseen tilat omaan toimistokäyttöönsä. Teatteri Avoimet Ovet ehti toimia 
Museokadulla vanhassa pankkisalissa lähes 15 vuotta. Nopea muutos näyttää kuitenkin kääntyvän 
teatterin voitoksi. Sattumusten summana Erottajalta löytynyt tila ei ole neliöiltään juurikaan vanhaa 
suurempi, mutta entistä suurempi osuus on nyt varsinaisen teatteritoiminnan käytössä. Suuret ja 
kalliit investoinnit – ilmastointi, voimavirta, esteettömyys – tilassa on jo tehty ja lisäksi Sponda osal-
listuu tarvittavaan remonttiin. Näin ollen Avoimet Ovet on luottavaisin mielin allekirjoittanut pitkän 
vuokrasopimuksen. 
 
Teatteri Avoimet Ovet uskoo vakioyleisönsä seuraavan teatteria Töölöstä Kaartinkaupunkiin ja 
entistä keskeisemmän sijainnin tuovan myös uutta yleisöä. Erottajalle on loistavat liikenneyhteydet 
ja alueella on paljon muitakin kulttuuritoimijoita. Sponda Oyj:llä onkin halua kehittää omalta osal-
taan Erottajaa entistä elävämpään, kulttuurisempaan suuntaan. Avoimien Ovien uusia naapureita 
tulevat olemaan mm. Klockriketeatern, Unga Teatern ja Design Forum Finland. 
 
Teatteri Avoimien Ovien henkilökunta ja Kannatusyhdistyksen hallitus ovat helpottuneita ja onnelli-
sia asioiden saamasta hyvästä käänteestä ja odottavat innolla uuden tilan käyttöönottoa sekä 
Avoimien Ovien 15-vuotisjuhlavuotta. 
 
Teatteri Avoimet Ovet on palkittu Vuoden Teatteri ja Vuoden esteettinen teko -palkinnoilla. Lisäksi 
Irti minusta -työryhmä on palkittu Terveyttä taiteesta -tunnustuksella. Teatterin taiteellinen johtaja, 
ohjaaja Heini Tola on palkittu Minna Canthin seuran kulttuuripalkinnolla ja Vuoden Töölöläinen 
Yrittäjä -palkinnolla. Teatterin perustaja Liisi Tandefelt on palkittu Pro Finlandia -mitalilla, Prahan 
kvadriennaalin kultamitalilla ja taiteen Suomi-palkinnolla. 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Heini Tola p. (09) 4342 5114, 040 551 5093 
Teatteri Avoimien Ovien taiteellinen johtaja 
 
Timo Haapkylä p. 050 300 7646 
Teatteri Avoimien Ovien Kannatusyhdistys ry:n hallituksen pj. 


